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DĚJEPISECTVÍ (6.-8. STOL.) 

 
přítomní: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (předseda komise) 
  prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 
  prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 
  doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (oponentka) 
  doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (školitel) 
 
Předseda komise p. prof. Kovář zahájil obhajobu. 
 
Školitel p. doc. Drška představil přítomným kandidáta, téma jeho disertační práce i jeho 
dosavadní badatelskou a pedagogickou činnost. Zdůraznil, že práce je výsledkem 
samostatné badatelské činnosti, poukázal však i na to, že její závěry nejsou obecně 
přijatelné. 
 
Kandidát p. Mgr. Bakyta seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména: 

- Hlavní otázkou, kterou si položil, bylo, jaký byl zájem Byzantinců na ovládání 
latinského západu v 6.-8. stol. 

- Zodpovězení této otázky se ovšem neobešlo bez exkursů k dalším otázkám 
dílčím. 

- Nakonec se zabýval dvěma hlavními okruhy problémů: 
o motivací Iustinianovou, 
o zprávami elit jeho říše, protože pouze ty nějaké zprávy zanechaly, nešlo 

však o elity politické. 
- Jeho závěrem je, že Byzantinci měli zájem o dění na západě, ale nikoli už zájem na 

ovládání západu. 
 
Oponentka pí doc. Picková shrnula svůj posudek a vyjádřila se k vystoupení kandidáta: 

- Práce je napsána s erudicí a invencí. 
- Jazyková vybavenost kandidátova mu umožnila prostudovat velké množství 

pramenů a literatury. K obojímu přistupoval kriticky, jeho vlastní závěry však jsou 



neobvyklé, odmítá totiž existenci myšlenky renovatio imperii, Iustinianovou motivací 
měla být pouze snaha chránit práva Římanů na území ovládaných barbary. 

- Tuto hypotézu však podporuje pouze jeden pramen, Pseudozacharias, a jde proti 
názoru mnoha odborníků. 

- Dále je otázkou, zda kandidát své závěry někdy nepředjímá a zda k nim přistupuje 
stejně kriticky jako k těm, které odmítá. 

- Iustinianus válčil na západě po celé období své vlády, navzdory situaci na západě a 
na Balkánu. K tomu mu nemohla stačit motivace, s níž kandidát počítá. 

- Myšlenka renovatio imperii a universalistická idea je dle doc. Pickové vlastně totéž. 
- Další námitka se týká formální stránky práce. Její text je proložen citáty 

v originálech, a to nejen pramenů, ale i sekundární literatury. Pro jazykově méně 
vybaveného čtenáře je tak práce obtížně srozumitelná. 

 
Školitel p. doc. Drška rekapituloval oponentský posudek nepřítomné doc. Bednaříkové: 

- Vedle výhrad heuristického charakteru je její hlavní námitkou to, že problém není 
úplně vhodně formulován, protože nehledí k politice Iustinianových předchůdců. 

- V práci rovněž není zohledněna literatura k tzv. stěhování národů. 
- Se závěry však v zásadě souhlasí, práci považuje za podnětnou a doporučuje ji 

k obhajobě. 
 
Kandidát p. Mgr. Bakyta se vyjádřil k oponentským posudkům: 

- K posudku pí doc. Pickové sdělil následující: 
o Iustinianovu motivaci, o níž je sám přesvědčen, dosvědčuje kromě 

Pseudozacharie nepřímo i Prokopios z Kaisareie (Bell. Vand. II 5,8, v práci 
citováno v pozn. 626). Navíc samotný Pseudozacharias nemá ke svému 
pohledu žádnou postranní motivaci. Kandidát však uznává, že oba 
prameny zdůrazňují, že římští emigranti o Iustinianovu pomoc pouze 
usilovali, klade však otázku, nakolik vůbec mohly znát a doložit přímo 
Iustinianovu osobní motivaci. 

o K pramenům a literatuře přistupoval dle svého názoru kriticky vždy, dojem 
jeho předpojatosti však může vyvolávat to, že se vypořádává s etablovanou 
communis opinio. Postup, který sám zvolil, však uplatňují i renomovaní 
badatelé, např. Alan Cameron. 

o Otázce Balkánu hodlá v budoucnu věnovat více pozornosti, poukazuje 
ovšem na zprávu Prokopiovu, podle něhož Iustinianus svým velitelům na 
Balkáně zakázal útočit na barbary, protože je chápal jako spojence proti 
Gótům, ti toho ale zneužili. Sil však na Balkáně bylo zřejmě dost. 
Posouzení situace však komplikují možné postranní úmysly Prokopiovy. 

o Liebeschuetz poukazuje na nemožnost získávat vojáky v Itálii, Iustinianus 
jich tedy měl nedostatek, přesto poměrně úspěšně válčil na všech třech 
frontách a ani jednu nikdy zcela ze zřetele nepustil. Balkán nebyl nikdy 
vnímán jako území potenciálně ztracené, i když jeho situace byla celkem 
třikrát kritická, zatímco Itálie ztracena skutečně byla. 

o V momentech rozhodnutí o válkách s Vandaly a Góty situace Balkánu však 
kritická nebyla, Iustinianus to tedy nemusel vnímat jako dilema, a ani 
pozdější zhoršování situace nemusel považovat za kritické. 



o Pokud jde o styl práce, citace pramenů by sám nepřekládal, činil tak ale ve 
snaze vyjít vstříc čtenářům své práce, z čehož plyne nedůslednost. Práci 
považuje za určenou užší odborné veřejnosti. Citace moderních autorit 
v originále je interpretačně neposouvá a udržuje interpretační odstup. Do 
budoucna ovšem jejich překládání zváží. 

o Křížové odkazy na vlastní text, zejména v závěru práce, považuje za častou 
praxi. 

o Střídání 1. os. sg. a pl. považuje za funkční. 
- K posudku pí doc. Bednaříkové sdělil následující: 

o Formulaci problému nepovažuje za špatnou, výzkum spíše podle něj může 
dospět k tomu, že otázka tak, jak je položena, nebyla nutná. 

o Ke zkoumanému aspektu politiky Iustinianových předchůdců je málo 
pramenů, nicméně rámcově kandidát považuje tu Iustinianovu za 
kontinuální. 

o Literaturu ke stěhování národů nepovažoval za relevantní, jeho zájem 
směřoval k situaci v Byzanci. 

o Rukopis M díla Iordanova nekonsultoval, dle jeho názoru však kvalitu 
Iordanovy latiny zachránit nemůže. 

 
Předseda komise p. prof. Kovář zahájil diskusi. 
 
Oponentka pí doc. Picková: 

- Kandidátovo vysvětlení ke svým věcným námitkám přijímá, sama je ostatně 
považovala za podněty k dalšímu bádání. 

- Na svých námitkách k formální stránce práce trvá, zdůrazňuje však, že jde o její 
osobní názor. 

 
Školitel p. doc. Drška: 

- Práce nutí k promýšlení otázek, které si klade, kandidátův přístup k pramenům je 
však příliš lingvistický. Např. v textech zákonů se ideologie odrážet vůbec nemusí. 

- Pokud jde o situaci na Balkáně, je třeba využít i nadpramennou kritiku a 
přihlédnout k situaci, jaká skutečně byla, méně hledět k detailům a usilovat o 
komplexní pohled. 

 
Kandidát p. Mgr. Bakyta: 

- Zákon je samozřejmě specifický druh pramene, jejich kontext však považuje za 
velmi příhodný pro zmínku myšlenky renovatio imperii. Nejde tudíž o věc 
lingvistickou. 

 
Školitel p. doc. Drška: 

- Souhlasí s doc. Pickovou v tom, že práce trpí formulačními nepřesnostmi. 
 
Předseda komise p. prof. Kovář: 

- Vznesl dotaz, proč práce nebyla napsána ve světovém jazyce, aby měla širší 
publikum. 

 



Kandidát p. Mgr. Bakyta: 
- S využitím výsledků své práce a jejich publikováním na mezinárodním poli počítá 

do budoucna. 
 
P. prof. Krejčík: 

- Titul práce je vzhledem k jejímu obsahu zavádějící. 
 
Kandidát p. Mgr. Bakyta: 

- Uznává, že titul šťastně zvolen nebyl. 
 
Oponentka pí doc. Picková: 

- Titulem široce vymezené téma je práci vlastně zúženo. 
 
Školitel p. doc. Drška: 

- Titul práce zůstal původní, jak bylo téma vymezeno v projektu. 
 
P. prof. Krejčík: 

- V budoucnu je třeba vzít v potaz i epigrafické památky a numismatický a 
ikonografický materiál. 

 
Předseda komise p. prof. Kovář uděluje závěrečné slovo doktorandovi: 
 
Kandidát p. Mgr. Bakyta: 

- Poukazuje na linii své argumentace, která během obhajoby nebyla ještě zmíněna. 
Diskursy dochované v pramenech nejsou navzájem kompatibilní, z toho však 
vyplývá, že ten, který hlásá myšlenku renovatio imperii, je účelový. 

 
Školitel p. doc. Drška: 

- Poukazuje na rozdíl mezi podmínkami doby Iustinianovy a dnešními, kandidát dle 
něj někdy prameny hodnotí bez přihlédnutí k dobovým podmínkám. 

 
Předseda komise p. prof. Kovář uzavírá diskusi i obhajobu. 
 
Po poradě sdělil předseda komise p. prof. Kovář výsledek: z přítomných čtyř členů 
komise hlasovali všichni čtyři pro návrh, aby na základě jeho obhajoby titul doktor 
(Ph.D.) byl kandidátovi udělen. 
 
Zapsal: Mgr. Ivan Prchlík, PhD. 
 

Předseda komise 


